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Výpis ze Zápisu ze zasedání Zastupitelstva Obce Šonov ze dne 7.6.2021, č. 4












Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Program zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva, nebylo námitek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č. 21POVU1-0024. Neinvestiční dotace
na projekt „Udržovací práce objektu OÚ a MŠ v Šonově“ ve výši 650.000,-Kč. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Šonov a Za poklady Broumovska o.p.s. o poskytnutí finančního
daru na uhrazení části nákladů spojených s hudebním festivalem Za poklady Broumovska 2021 – koncert v kostele sv.
Markéty v Šonově, ve výši 10.000,-Kč. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MAS Broumovsko+: PRV VI, v aktivitě: Kulturní a spolková
zařízení včetně knihoven. Po diskusi mezi zastupiteli obce bude požádáno o dřevěné pivní sety (stůl a lavice v jednom),
zahradní párty stany a o zahradní domek pro výkon spolkové činnosti. Předpokládané celkové výdaje projektu ve výši 237
tis. Kč. Starosta obce je pověřen zpracováním a podáním žádosti o dotaci z PRV. Výsledek hlasování 3 PRO, schváleno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření číslo 3/2021 a 4/2021. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Cenová nabídka na výměnu oken a vchodových dveří v domu čp. 234 (areál ZO ČSCH Šonov) od firmy SULKO, s.r.o. HK ve
výši 133.832Kč včetně DPH v bílém provedení a 148.687Kč včetně DPH v tmavém provedení. Z diskuse mezi zastupiteli
vyplynuly obavy z uzavření (utěsnění) vnitřních prostor domu a tím zvýšení vlhkosti a plísní ve vnitřních prostorech domu.
Výměna oken nebude realizována.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy kapličky na pp. 4106/12 u polní cesty na dolním konci obce Šonov.
Starosta obce je pověřen provedením poptávkového řízení na dodavatele opravy kapličky, podpisem smlouvy o dílo a
realizací opravy kapličky. Starosta obce bude o výsledku poptávkového řízení informovat zastupitelstvo obce. Výsledek
hlasování 3 PRO, schváleno.

Rušení nočního klidu
Vymezení doby nočního klidu je obecně vnímané v rozmezí od 22.00 hodin do 06.00 hodin následujícího dne. O svátcích a
víkendech od 22.00 hodin do 08.00 hodin následujícího dne, pokud nespadá na pracovní den. A ten či oni, kteří v noci
vytváří hluk tak, že jinému upírají právo na klidný spánek, se dopouští přestupku. Za přestupek rušení nočního klidu hrozí
od strážníků peněžitá pokuta. Jestli však například ten, kdo přestupek páchá, odmítne spáchaný přestupek uznat, mohou
strážníci celou věc předat k projednání správnímu orgánu (tj. přestupkové komisi MÚ Broumov). Největšími zdroji rušící
noční klid jsou hlasitá hudba, ohňostroje, zahradní technika, motorové pily, cirkulárky a automobily (převážně u bytových
domů). Ohleduplnost a slušnost, to jsou základní prvky dobrých sousedských vztahů.
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Chovatelé Šonov
Vážení čtenáři Zpravodaje,
Přijměte od nás srdečné pozvání na již tradiční a letos krásnou 55. chovatelskou výstavu, která se bude konat ve dnech 10.
a 11. července 2021 v areálu chovatelů v Šonově.
Opět se budete moci potěšit pohledem na vystavené exempláře a sobotní odpoledne nám k poslechu a tanci zahraje živá
hudba. Občerstvení zajištěno.
Na Vaši hojnou účast se těší chovatelé Šonov.

Ze života mateřské školy
Akce, které již v MŠ proběhly:
Ani jsme se nestihli nadát a už se nám blíží konec školního roku. A tento rok nám utekl vzhledem k pandemické
situaci obzvlášť rychle. Do nového školního roku jsme vstupovali s nadějí, že rok 2021 bude pro nás a vzdělávání dětí
příznivější, než rok 2020, ale opak byl pravdou. Od poloviny do konce ledna si všichni zaměstnanci MŠ prodělali covid – 19 a
pak následovaly jarní prázdniny, kdy jsme se mohli po nemoci zotavit. Do konce února jsme se těšili z otevřené mateřské
školy, ale ne na dlouho. Od 1. 3. už byly zavřeny všechny školy, včetně mateřských. Přesto jsme se snažily být s dětmi ve
spojení, zvláště pak s dětmi s povinnou předškolní docházkou, které šly k zápisu do ZŠ. Pro starší děti jsem rozeslala
emailem edukační programy – MIUč+ Zápis je tu a MIUč + Škola je tu. Též jsme s paní učitelkou Smejkalovou zahájily
distanční výuku dětí s povinnou předškolní docházkou. Zvolily jsme Off-line výuku, kdy jsme pro děti připravily na celý
týden úkoly – didaktický materiál v listinné podobě a pokyny k různým činnostem z oblasti jazykové, hudební, pracovní,
výtvarné a jiné činnosti. Konzultace se zákonnými zástupci a dětmi probíhaly vždy při předávání a vyzvedávání úkolů, pak
během týdne formou videohovoru nebo telefonického rozhovoru. Od 12. 4. do 23. 4. se už mohli předškoláci účastnit
prezenční výuky v MŠ a od 26. 4. jsme se konečně všichni sešli ve školičce. Všechny děti i zaměstnanci přišli do školičky
natěšeni a bylo to znát i na docházce, téměř v plném počtu 10 dětí (12dětí – plný stav).
10. 5. – 14. 5. Zápis do MŠ
V těchto dnech mohli rodiče podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. K zápisu se nikdo nedostavil.
Podat žádost ale mohou zákonní zástupci i během školního roku. Přijímáme i děti mladší tří let, děti, kterým dovršily dva
roky. Můžeme se pochlubit velice dobře vybavenou mateřskou školou a krásnou novou zahradou. Velkou výhodou menšího
kolektivu je i větší možnost individuálního přístupu k jednotlivým dětem. V případě nových zájemců jsme ochotni, dle
jejich požadavků, prodloužit provozní dobu mateřské školy.
14. 5. – Karneval
Vzhledem k tomu, že v březnu se karneval nemohl uskutečnit, přesunuly jsme tuto oblíbenou akci na květen. Děti
si z domova přinesly různorodé kostýmy a rej masek mohl začít. V ten den bylo v MŠ opravdu veselo – soutěžilo se, tančilo i
hodovalo. Každý si domů odnášel plný pytlík sladkostí za výhry v soutěžích.
24. 5. - Výlet do mini ZOO Wenet
Na výlet jsme se s dětmi vydaly už ranním autobusem. Vzhledem k tomu, že jsme do ZOO dorazily první, před 8
hodinou, zažily jsme, jak se celé ZOO probouzí do nového dne. Měly jsme možnost zvířátka krmit a ta se nám za oplátku
pěkně předvedla. Nejvíce děti zaujaly dvě rošťandy veverky, které se spolu honily a dováděly. Ty by vydržely pozorovat
celou hodinu. Děti si měly možnost v areálu pěkně pohrát, počasí vyšlo, a tak můžeme říci, že to byl krásně prožitý den.
Oslava MDD – 1. 6.
Oslavu jsme začaly sportovními aktivitami – soutěžemi. Děti měly možnost vyhrát plno sladkých odměn, nejen
pro vítěze, ale i pro ty děti, co se hodně snažily. Po tanci s balónky se děti vydaly za skřítkem Šonováčkem, který si pro ně
připravil mnoho zajímavých úkolů. Po splnění úkolů čekalo na děti od skřítka ještě jedno překvapení – POKLAD, který
obsahoval pro každého dárek. Děti měly možnost si tento sváteční den pěkně užít.
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Mateřská škola informuje:
22. 6.

Den gramotnosti
Akci pořádá MAP na Broumovsku. Zábavné výukové dopoledne se bude konat v Teplicích nad Metují a je určeno
pro děti s povinnou předškolní docházkou.
24. 6. Focení v MŠ – 12.00 – 13.00 hod.
Na tento den máme objednáno skupinové focení dětí.
28. 6. Rozloučení s předškoláky v 15. 00 hod.
V pondělí se chceme důstojně rozloučit s předškoláky, kteří mají po prázdninách nastoupit do 1. Třídy ZŠ. Jsou to
Elianka Machková, Adámek Vítek a Hozík Grusman. V případě příznivého počasí se akce uskuteční na nové zahradě MŠ a
v případě nepříznivého počasí v MŠ.
Všichni jste srdečně zváni!!!!!!!
V Šonově 16. 6. 2021
Řed. MŠ Šonov Bc. Lenka Hurdálková

Informace občanům – fungování praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost v letních měsících
(dovolené)
MUDr. Iva Dvořáčková (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 814 709
 Dovolená – 12.–23.07. + 23.–31.08. – zástup MUDr. Ivo Peroutka
MUDr. Ivo Peroutka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 424 333
 Dovolená – 07.–09.07. + 26.07.–06.08 – zástup MUDr. Iva Dvořáčková
MUDr. Jan Homolka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 426 274, 737 545 800
 Dovolená – 21.–25.06. – zástup EDUMED s. r. o. (ordinace MUDr. Kučery)
07.–09.07. – zástup MUDr. Bořivoj Červenka
26.07.–06.08. – zástup EDUMED s. r. o. (ordinace MUDr. Kučery)
EDUMED s. r. o. – MUDr. Petr Kučera, MUDr. Adéla Hažmuková, MUDr. Barbora Šubrtová (budova polikliniky Broumov)
– Tel.: 602 423 933
 Dovolená – během měsíce července není zatím plánována, srpen zatím též bez plánu.
MUDr. Bořivoj Červenka (budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 523 551, 737 742 941
 Dovolená – 26.07.–06.08. – zástup MUDr. Jan Homolka
MUDr. Ivo Novák, ORL (ušní, nosní, krční – budova polikliniky Broumov) – Tel.: 491 424 876
 Dovolená 07.–09.07. + 02.–20.08.
MUDr. Vladimír Študent (Přadlácká 175, Broumov) – Tel.: 495 537 772
 Dovolená – 19.–23.07. – zástup MUDr. Jaroslava Varcholová, Meziměstí, Tel.: 491 582 394
MUDr. Jaromír Langer (Protifašistických bojovníků 182, Broumov) – Tel.: 491 521 751
 Dle sdělení, není v současné době plánováno žádné omezení vůči pacientům – dovolená.
MUDr. Alena Michálková – děti a dorost (Nádražní 192, Broumov) – Tel.: 491 521 074
 Dovolená – 28.06.–02.07. + 26.07.–06.08. – zástup MUDr. Dalibor Dýma, Meziměstí, Tel.: 491 582 384 –
upozornění – zástup řeší pouze akutní stavy, ne administrativní úkony, jako např. potvrzení o zdravotním stavu
pro děti na tábory, apod., toto si je nutno v ordinaci svého dětského lékaře zajistit v dostatečném časovém
předstihu
MUDr. Dalibor Dýma, Meziměstí – Tel.: 491 582 384
 Dovolená – 04.–16.07. – zástup MUDr. Alena Michálková, Broumov, Tel.: 491 521 074 – upozornění – zástup řeší
pouze akutní stavy, ne administrativní úkony, jako např. potvrzení o zdravotním stavu pro děti na tábory,
apod., toto si je nutno v ordinaci svého dětského lékaře zajistit v dostatečném časovém předstihu
Tlumočíme žádost lékařů – úkony, jako např. recepty pro pravidelně užívané léky si prosím zajistěte v dostatečném
časovém předstihu, toto nenechávejte na dobu dovolených.
Zpracováno dne 16.06.2021
Jitka Nigrinová, MěÚ Broumov

4

5

Společenská kronika:

Narozeniny:
Významné životní výročí v měsíci ČERVENEC 2021 slaví pan Hubert KINDL.
Srdečně gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, životní a rodinnou pohodu, štěstí a sluncem naplněné dny.

Poděkování:
Děkuji zástupcům Obce Šonov za milé dárkové překvapení k mému životnímu výročí.
Marta MATĚJKOVÁ

Děkuji starostovi obce a Obci Šonov za milou pozornost a dar, které jsem obdržela u příležitosti mých narozenin.
Věra VEVERKOVÁ

Příspěvky neprocházejí jazykovou úpravou, za obsah článků ručí pisatel. Nepodepsané články nebudou otištěny. Příspěvky
můžete doručit na OÚ. Počet výtisků je 70 kusů. Výtisk je zasílán do: Národní knihovna ČR, Knihovna národního muzea v
Praze, Ministerstvo kultury, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. NEPRODEJNÉ!
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